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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 یکارشناسی، اپتومتر حصیلی:ت یرشتهو مقطع اپتومتري گروه آموزشی:        علوم توانبخشیدانشکده:

 نیاز:یش پ نظری  د:نوع واح  2 تعداد واحد اپتومتری پیشرفتهنام درس: 

 102كالس  مکان برگزاری:  11-11-- :ساعت  -دوشنبه-:مان برگزاری كالس: روزز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دكتر ابراهیم جعفرزاده پورمسئول درس: 21 عداد دانشجویان:ت

  دكتر ابراهیم جعفرزاده پور

  )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

پتومتری پیشرفته آخرین درس تخصصی است كه در مقطع كارشناسی به دانشجویان اپتومتری ارائه می شود. این ا

ظری می باشد، بلکه به جنبه ای ن اپتومتریمقطع كارشناسی بالینی و كلینیکی  درس نه تنها جمع بندی از مباحث

متمركز شده  هار محور اصلیچدرس در این . و بالینی مهمی كه در دوره كارشناسی مطرح نشده است نیز می پردازد

ا مباحث روش تحقیق، مقاالت و اصول كلی پژوهش، مبحث دوم آشنایی دانشجویان آشنایی دانشجویان باست. اوال 

تومتری، مبحث سوم آشنایی با اختالالت خواندن و دیسلکسی و با روش های پاراكلینیکی در چشم پزشکی و اپ

 .مبحث آخر، چهارم مبانی نرواپتومتری خواهد بود

بط شی نیز مرتتوجه به اینکه مطالب ارائه شده در این درس با رشته ها و تخصص های مختلف پزشکی و توانبخا ب

امل با سایر همکاران گروه های پزشکی و توانبخشی نیز آموزش داده می شود. می باشد، به دانشجویان شیوه ای تع

است گسترش تفکر جامع نگر نسبت به مشکالت بیمار نیازمند كار تیمی موثری با سایر تخصص های مذكور بدیهی 

رگروهی و همکاری مناسب و موثر با سایر گروه ها آشنایی الزم را كسب است، لذا بایستی دانشجویان با مبانی كا

 نمایند.

 )لطفا شرح دهید(دف کلی: ه

 یبا مبانی روش تحقیق و مقاله نويسشنايی آ -1

 با روشهای پارکلینیکی چشم پزشکی و اپتومتریآشنايی  -2

 با روشهای تشخیص و درمان اختالالت خواندنآشنايی  -3

 با نرواپتومتریآشنايی  -4

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 نقادانه و پژوهشی به پدیده های بالینیتفکر برای گسترش الش ت -1

 ناوین پژوهشیععیین ت -2

 ده طرح پژوهشیاولیه و ساتدوین  -1

 با انواع مجالت و مقاالتآشنایی  -4

 با مقدمات مقاله نویسیآشنایی  -1

 با روشهای تصویر برداری قرنیهآشنایی  -6

 با روشهای تعیین قدرت لنز داخل چشمیآشنایی  -7

 نی ارزیابی حساسیت كانتراستبا روشهای بالیآشنایی  -8
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 با روشهای بالینی خطاسنجی اپتیکیشنایی آ -9

 با مبانی ارزیابی بیومکانیک قرنیهآشنایی  -10

 با مکانیزم های خواندن و نوشتنآشنایی  -11

 با انواع اختالالت خواندن و نوشتنآشنایی  -12

 تشخیص افتراقی اختالالت خواندن و نوشتنروشهای  -11

 متری اختالالت خواندن و نوشتناپتودرمانهای  -14

 با مبانی پردازش اطالعات بینایی در مغزآشنایی  -11

 مغزی –الت چشمی با اختالآشنایی  -16

 نشا مغزیبا روشهای توانبخشی بینایی در اختالالت با مآشنایی  -17

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 √پرسش و پاسخ   برنامه ریزی شدهسخنرانی   √ خنرانیس

بر               √(PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  حث گروهیب نی  ت ب م یری  گ یاااد

 (TBLتیم)

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( ایر مواردس
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 مبتنی بر حل مسئله take homeبه سواالت اسخ پ

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   √پروژكتور اسالید  خته و گچت √ ایت بردو

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  ایر مواردس

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد -07--آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد --07--شركت فعال در كالس     نمره درصد -07-انجام تکالیف 

 نمره درصد 07 طول ترم یزهایئكو–ببرید(  ناماً لطفایر موارد )س

 

 نوع آزمون

غلط -صحیح جور كردنی           ایچندگزینه       پاسخ كوتاه   √  شریحیت
  

 ----------- )لطفا نام ببرید( ایر مواردس
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 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 اپیچ 

 )والش(لمولوژی نروافتا

 )گريفین(ديسلکسی 

 رفرکشن )بنجامین(کلینیکال 
 

 

 اينترنتی  

 

 های بین المللی مجالت و مقاالت علمی پژوهشی در حوزه اپتومترینمايه 

 webvision, OEP, light houseهای اينترنتی آموزشی پايگاه 

 
 

 منابع فارسی:

 روش تحقیق در علوم زيستی اپیچ 

 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 ستاد مربوطا نوان مطالبع لسهج

نقادانه و پژوهشی به پدیده های تفکر برای گسترش تالش  1

 بالینی

 كتر ابراهیم جعفرزاده پورد

 كتر ابراهیم جعفرزاده پورد ناوین پژوهشیععیین ت 2

 كتر ابراهیم جعفرزاده پورد ده طرح پژوهشیاولیه و ساتدوین  3

 كتر ابراهیم جعفرزاده پورد با انواع مجالت و مقاالتآشنایی  4

 كتر ابراهیم جعفرزاده پورد با مقدمات مقاله نویسیآشنایی  5

 كتر ابراهیم جعفرزاده پورد با روشهای تصویر برداری قرنیهآشنایی  6

 كتر ابراهیم جعفرزاده پورد با روشهای تعیین قدرت لنز داخل چشمیآشنایی  7

 كتر ابراهیم جعفرزاده پورد نی ارزیابی حساسیت كانتراستبا روشهای بالیآشنایی  8

 كتر ابراهیم جعفرزاده پورد با روشهای بالینی خطاسنجی اپتیکیشنایی آ 9

 كتر ابراهیم جعفرزاده پورد با مبانی ارزیابی بیومکانیک قرنیهآشنایی  11

 كتر ابراهیم جعفرزاده پورد با مکانیزم های خواندن و نوشتنآشنایی  11

 كتر ابراهیم جعفرزاده پورد با انواع اختالالت خواندن و نوشتنآشنایی  12

 كتر ابراهیم جعفرزاده پورد تشخیص افتراقی اختالالت خواندن و نوشتنروشهای  13

 كتر ابراهیم جعفرزاده پورد متری اختالالت خواندن و نوشتناپتودرمانهای  14

 كتر ابراهیم جعفرزاده پورد با مبانی پردازش اطالعات بینایی در مغزآشنایی  15

 كتر ابراهیم جعفرزاده پورد مغزی –الت چشمی با اختالآشنایی  16

شا نبا روشهای توانبخشی بینایی در اختالالت با مشنایی آ 17

 مغزی

 دكتر ابراهیم جعفرزاده پور

 


